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ABSTRAK
Kebutuhan akan sarana transportasi berupa kendaraan
bermotor merupakan hal yang penting bagi masyarakat perkotaan
maupun pedesaan dimana kendaraan mempermudah dan
mempersingkat waktu dalam perjalanan berpindah dari tempat yang
satu ketempat yang lain. Selain dapat dimanfaatkan daya gunanya,
kendaraan bermotor juga sebagai aset yang terdapat nilai tukarnya.
Banyak masyarakat yang lebih memilih naik kendaraan pribadi dari
pada kendaraan umum untuk berpindah dari satu tempat ketempat
yang lain, karena biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah. Dalam
mendapatkan kendaraan bermotor, masyarakat telah ditawarkan
dengan berbagai kemudahan dalam pembelian kendaraan bermotor.
Salah satu contohnya adalah pembelian kendaraan bermotor dengan
sistem kredit dan di dalam sistem tersebut juga relatif ringan dengan
uang muka yang bisa disesuaikan.Rumusan masalah pada penelitian
ini adalah bagaimana perilaku konsumsi masyarakat desa Gedung
Ratu dalam pembelian sepeda motor secara kredit? dan bagaimana
tinjuan Ekonomi Islam terhadap perilaku konsumsi mayarakat desa
Gedung Ratu dalam pembelian sepeda motor secara kredit? Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku konsumsi masyarakat
desa Gedung Ratu dalam pembelian sepeda motor secara kredit dan
untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam dalam pembelian sepeda
motor secara kredit.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif
dengan jenis penelitian lapangan. Adapun penelitian ini bersifat
deskriptif dan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh
dari wawancara dan data sekunder diperoleh dari dokumentasi berupa
data kepustakaan dan gambar pada saat melakukan penelitian.Populasi
dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Gedung Ratu dan yang
dijadikan sampel penelitian ini berjumlah 20 orang.Pengumpulan data
menggunakan metode wawancara, metode pbservasi, dan metode
dokumentasi, metode analisis dalam penelitian ini menggunakan
metode pendekatan berfikir deduktif.Hasil dari penelitian ini bahwa
Perilaku konsumsi masyarakat dalam pembelian sepeda motor secara
kredit di Desa Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik
Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah mereka yang membeli sepeda
motor berdasarkan atas kebutuhan transportasi yang digunakan untuk
pergi bekerja, mengantar anak ke sekolah, dan untuk pergi kepasar
serta untuk jalan-jalan an pergi bermain bersama teman-teman.
Meskipun pada umumnya pembelian secara kredit sepeda motor
tersebut banyak yang macet sehingga mengakibatkan sepeda motor
ii

disita. Dan tinjauan Ekonomi Islam terhadap perilaku konsumsi
masyarakat dalam pembelian sepeda motor secara kredit di Desa
Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang
Bawang Barat adalah terdapat sifat pemborosan, sifat yang bermewahmewahan, sifat iri dan todak amanah. Karena pada dasarnya tujuan
utama dari konsumsi itu adalah ibadah. Oleh karenaitu, kepuasan
seorang muslim tidak didasarkan banyak sedikitnya barang yang
dikonsumsi, tetapi didasarkan atas berapa besar nilai ibadah yang
didapatkan dari yang dikonsumsinya.
Kata Kunci: Perilaku Konsumsi, Sepeda Motor, Pembelian
Kredit
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MOTTO

٥ فَإِ ٌَّ َي َع ۡٱنع ُۡس ِس َ ُۡسسًا
Artinya: “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada
kemudahan”
(QS. Al-Insyirah 94:5)1

1

Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran danTerjemahannya,
(Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur’an Raja Fahd, 1971), h. 1073
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Sebagai langkah awal untuk memahami judul proposal ini,
dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa
perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi
ini.Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah “Analisis Perilaku
Konsumsi Masyarakat Dalam Pembelian Sepeda Motor Secara
Kredit Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada
Masyarakat Desa Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang
Kabupaten Tulang Bawang Barat)”. Adapun uraian beberapa
istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu, sebagai
berikut:
1. Analisis, adalah penelitian secara menyeluruh terhadap suatu
hal atau peristiwa. 2
2. Perilaku Konsumsi, diartikan sebagai suatu tindakan guna
mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang. 3
3. Masyarakat, adalah sekelompok orang dalam sebuah sistem
semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar
interaksinya adalah antara individu-individu yang berada
dalam kelompok tersebut. 4
4. Pembelian, ialah serangkaian aktivitas untuk menjamin
ketersediaan produk berupa barang, peralatan, atau jasa
dengan jumlah, mutu, dan harga yang tepat sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan. 5
5. Kredit, adalah kondisi penyerahan baik berupa uang, barang
maupun jasa dari pihak satu (pemberi kredit) kepada pihak
lainnya (penerima kredit) dengan kesepakatan bersama untuk

2
Ernawati Waridah, Kamus Bahasa Indonesia,(Jakarta: PT.Kawahmedia,
2017), h.17
3
Engel. J,F,R.D. Blackwell, P.W. Miniard, perilaku konsumen (jilid 1 dan 2
edisi keenam), (Tanggerang: Binarupa, 1995), h.3
4
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat (11 Februari 2020)
5
Yudi Arimba Wani, Laksmi Karunia Tanuwijaya, Eva Putri Arfiani,
Manajemen Operasional Penyelenggaraan Makanan Massal. (Malang: UB Press,
2019), h. 54

1

2

6.
7.

dapat diselesaikan dengan jangka waktu tertentu disertai
adanya imbalan atas tambahan pokok tersebut. 6
Sepeda Motor, adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan
oleh sebuah mesin. 7
Perspektif, Sudut pandang, pandangan. 8
Berdasarkan penegasan judul diatas dapat disimpulkan
bahwa maksud dari judul proposal ini adalah mengenai
perilaku konsumsi masyarakat dalam pembelian sepeda motor
secara kredit.

B. Alasan Memilih Judul
Adapun yang menjadi alasan pokok penulis tertarik memilih
judul tersebut adalah:
1. Judul yang diajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang
sedang penulis pelajari saat ini.
2. Penulis ingin mengetahui peilaku konsumsi masyarakat dalam
pembelian sepeda motor menurut perspektif ekonomi Islam.
C. Latar Belakang Masalah
Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang
perilaku manusia dalam hubungan dengan pemanfaatan sumbersumber produktif yang langka untuk memproduksi barang dan jasa
serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi. Dengan demikian
bidang cakupan ekonomi adalah salah satu sektor dalam perilaku
manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan
konsumsi.9
Konsumsi secara umum dapat diartikan sebagai tindakan
menghabiskan nilai guna suatu benda, seperti memakan makanan,
menempati rumah, mengendarai mobil atau motor dan lainlain.Dalam berkonsumsi seseorang cenderung memaksimalkan
nilai gunanya. Dalam berkonsumsi juga tidak ada batasan dalam
6

Andrianto, Manajemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum.
(Jawa Timur, CV Penerbit Qiara Media, 2020), h.2
7
https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor (11 Februari 2020)
8
Perspektif (Def.2) (n.d). Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) online.
Diakses melalui https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif, 11 Februari 2020
9
1Monzer Kahf, Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem
Ekonomi Islam terj Machun Husein (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h.2.

3
mencapainyainya. Perilaku konsumsi tidak mudah untuk dikenali
karena sebagaian konsumen menyatakan keinginan dan
kebutuhannya tetapi tidak memahami motivasi mereka secara
mendalam dalam berkonsumsi sehingganya sering kali mereka
melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka
itu sendiri sebelum akhirnya melakukan pembelian.
Setiap manusia memiki kebutuhan hidup masing-masing.
Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk
mencapai kemakmuran.Kebutuhan manusia ternyata tidak terbatas
karena sesuai kodratnya manusia selalu merasa kekurangan. 10
Setiap orang memiliki kebutuhan hidupnya masing-masing yang
relatif berbeda satu dengan yang lainnya.Kebutuhan yang awalnya
bersifat fisiologis kemudian semakin berkembang menjadi sangat
sosial sifatnya, karena pergeseran pandangan mengenai
mengkonsumsi objek.Objek itu bukan dilihat sebagai nilai gunanya
semata atau nilai tukarnya, melainkan mengkonsumsi objek
sebagai tanda (nilai tanda).
Kebutuhan akan sarana transportasi berupa kendaraan
bermotor merupakan hal yang penting bagi masyarakat perkotaan
maupun pedesaan dimana kendaraan mempermudah dan
mempersingkat waktu dalam perjalanan berpindah dari tempat
yang satu ketempat yang lain. Selain dapat dimanfaatkan daya
gunanya, kedaraan bermotor juga sebagai aset yang terdapat nilai
tukarnya. Banyak masyarakat yang lebih memilih naik kendaraan
pribadi dari pada kendaraan umum untuk berpindah dari satu
tempat ketempat yang lain, karena biaya yang dikeluarkan relatif
lebih murah. Dalam mendapatkan kendaraan bermotor, masyarakat
telah ditawarkan dengan berbagai kemudahan dalam pembelian
kendaraan bermotor. Salah satu contohnya adalah pembelian
kendaraan bermotor dengan sistem kredit dan di dalam sistem
tersebut juga relatif ringan dengan uang muka yang bisa
disesuaikan.
Dalam era modern ini, untuk mendapatkan kendaran bermotor
bagi masyarakat desa pun bukan hal yang sulit, dengan adanya
lembaga-lembaga pembiayaan yang membantu dalam bentuk
10

Alam S. Ekonomi, (Jakarta: Esis, 2006), h.3

4
mekanisme pembayaran seperti kredit pembiayaan dengan
berbagai pilahan harga dan merupakan sarana yang membantu bagi
masyarakat pedesaan dengan penghasilan yang tergolong rendah.
Desa Gedung Ratu merupakan desa yang terletak di
Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang
Barat. Desa ini terletak di perbatasan antara Kabupaten Tulang
Bawang Barat dengan Kabupaten Way Kanan. Mata pencaharian
penduduk mayoritas adalah petani dan buruh tani, tetapi ada juga
sebagai pedagang, pegawai negeri, wiraswasta samapai tukang
bangunan hingga nelayan. Pendapatan desa Gedung Ratu tidaklah
terlalu tinggi tetapi tingkat konsumsi masyarakatnya tergolong
tingi seperti konsumsi pada sepeda motor yang dari tahun ke tahun
semakin meningkat. Meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap
sepeda motor dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor
yang sangat mempengaruhi yaitu seperti budaya ataupun kebiasaan
masyarakat dimana jika melihat tetangga lingkungan sekitar
memiliki atau membeli suatu barang maka masyarakat lainnya
akan terangsang untuk mengikuti gaya hidup lingkungan
disekitarnya. Karena adanya rangsangan tersebut masyarakat desa
Gedung Ratu terkesan sedikit memaksakan diri untuk mengikuti
gaya hidup di lingkungan sekitar seperti pada pembelian sepeda
motor dimana saat masyarakat memiliki dana yang tidak terlalu
banyak tetapi keinginan membeli sepeda motornya tinggi akhirnya
mereka melakukan pembelian sepeda motor secara kredit yang
dirasa sedikit meringankan dalam pembayarannya. Bahkan karna
dianggap sistem kredit memberi keringanan banyak masyarakat
yang memanfaatkannya demi memenuhi gaya hidup dengan
memiliki sepeda motor motor lebih dari satu padahal sifat
bermewah-mewahan serta membelanjakan harta untuk hal-hal yang
tidak bermanfaat (mubazir) sangat tidak disuka oleh Allah Swt.
Dalam ajaran islam seseorang dalam setiap berperilaku diatur
oleh norma-norma yang ada dalam Al-Qur’an. Begitu juga dalam
hal konsumsi.Islam mengajarkan bahwa tidak ada larangan bagi
manusia untuk memenuhi keinginan serta kebutuhan hidupnya.
Semua yang ada dibumi diciptakan untuk manusia, namun manusia
diperintahkan untuk mengkonsumsi barang atau jasa yang didapat
secara baik dan wajar serta halal dan tidak berlebihan. Islam juga
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mengajarkan kita agar sederhana dan tidak boros serta pintar-pintar
dalam membelanjakan harta. Sebagaimana diatur dalam Al-Qur’an
surat Al-isra’ ayat 26-27:

ٌَّ  ِإ٦٢ ُم َو ََل تُبَ ِّر ۡز ت َۡب ِرَسًا
َ ت َذا ۡٱنقُ ۡسبَ ًٰ َحقَّ ۥُّ َو ۡٱن ًِ ۡس ِك
ِ َو َءا
ِ ٍُ َو ۡٱب ٍَ ٱن َّس ِب
ٗ ُاٌ ٱن َّش ُۡ ٰطَ ٍُ ِن َسبِِّۦّ َكف
٦٢ ىزا
َ ٍُ َو َك
َ ۡٱن ًُبَ ِّر ِز
ِ ِۖ ٍَ َكاَُ ٓى ْا ِإ ۡخ ٰ َى ٌَ ٱن َّش َُٰ ِط
Artinya:“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat
akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam
perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan
(hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu
adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat
ingkar kepada Tuhannya.”11
Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia tidak boleh
menghamburkan atau membuang harta secara boros. Karena Islam
sangat melarang perbuatan pemborosan dan berlebih-lebihan.
Islam mengajarkan manusia untuk hidup secara sederhana dan
membelanjakan harta sesuai kebutuhan serta memiliki faedah atau
manfaat yang baik juga seperti memberi kepada keluarga, orang
miskin serta kepada orang yang sedang melakukan perjalan.Karena
sesungguhnya orang yang boros ialah saudara syaitan dan
tergolong orang yang ingkar terhadap Allah SWT.
Masyarakat desa Gedung Ratu memegang teguh ajaran Islam
tentang kesederhanaan namun dewasa ini terjadi pergeseran gaya
hidup dimana peradaban modern telah menggeser kesederhanaan
itu. Menurut sebagian masyarakat memiliki sepeda motor dengan
merek yang bagus serta keluaran terbaru merupakan tren dan gaya
hidup masa kini. Banyak diantara masyarakat terkesan
memaksakan diri untuk mampu membeli sepeda motor demi
memuaskan keinginannya.

11

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya
(Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur’an Raja Fahd), h. 428

6
Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik
melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perilaku Konsumsi
Masyarakat Dalam Pembelian Sepeda Motor Menurut
Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Gedung Ratu,
Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang
Barat)”.
D. Batasan Masalah
Setelah melihat dari latar belakang masalah, tentu saja
dalampembahasan proposal ini harus dilakukan pembatasan
masalah agar penulis lebih terarah, untuk itu fokus penulisan ini
teletak pada:
1. Penelitian dilakukan pada masyarakat desa Gedung Ratu
Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang
Barat yang pernah melakukan pembiayaan dan sedang
melakukan pembiayaan sepeda motor.
2. Penelitian ini ditinjau dari faktor pribadi pada teori perilaku
konsumsi yaitu pekerjaan, keadaan ekonomi dan gaya hidup.
E. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat
di rumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana perilaku konsumsi masyarakat Desa Gedung Ratu
dalam pembelian sepeda motor secara kredit?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap perilaku
konsumsi masyarakat Desa Gedung Ratu dalam pembelian
sepeda motor secara kredit?
F. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian
ini adalah:
1. Untuk mengetahui perilaku masyarakat Desa Gedung Ratu
dalam pembelian sepeda motor.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap perilaku
konsumsi masyarakat Desa Gedung Ratu dalam pembelian
sepeda motor.
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G. Manfaat Penelitian
1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah
kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan
secara umum dan ilmu keislaman, khususnya yang berkaitan
dengan konsumsi dalam Islam. Sehingga dapat dijadikan
informasi atau input bagi para pembaca dalam menambah
pengetahuan tentang konsumsi dalam Islam.
2. Secara Praktis
a. Bagi Masyarakat
Penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat umum
untuk perilaku konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam
terutama dalam hal pembelian sepeda motor.Khususnya
perilaku konsumsi dalam Islam yang selanjutnya dapat
dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai aturan
hukum.
b. Bagi Universitas Islam Negeri Raden Intan
Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan
dalam ilmu dan diharapkan sebagai literatur yang baru
bagi daftar kepustakaan untuk memperkaya referensi
karya ilmiah di Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung. Bagi pembaca dan pihak lain, penelitan ini
dapat berguna sebagai bahan rujukan atas sumber
informasi bagi penulisan lainya yang melakukan
penelitian ataupun melakukan pembahasan lebih lanjut.
c. Bagi Peneliti
Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat
memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.E. pada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam
Negerei Raden Intan lampung.
H. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka ini bermaksud melacak penelitian atau
kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Tujuan
kajian ini adalah untuk menghindari adanya plagiasi dan tidak ada
persamaan pembahasan dengan penelitian yang lain. Maka dari itu

8
diperlukan penjelasan mengenai topik penulisan yang penulis teliti
berkaitan dengan penelitian yang terdahulu adalah:
1.

2.

Penelitian yang dilakukan oleh Aldina Septiana dengan Judul
“Perilaku Konsumsi Dalam Islam”. Hasil Penelitiannya
Adalah Batasan konsumsi dalam Islam tidak hanya
memperhatikan aspek halal-haram saja tetapi termasuk pula
yang diperhatikan adalah yang baik, cocok, bersih, sehat, tidak
menjijikkan. Larangan israf dan larangan bermegah-megahan.
Begitu pula batasan konsumsi dalam syariah tidak hanya
berlaku pada makanan dan minuman saja, tetapi juga
mencakup jenis-jenis komoditi lainya. Pelarangan atau
pengharaman konsumsi untuk suatu komoditi bukan tanpa
sebab. Pengharaman untuk komoditi karena zatnya memiliki
kaitan langsung dalam membahayakan moral dan spiritual.
Selain itu, konsumsi dalam Islam tidak hanya untuk materi
saja tetapi juga termasuk konsumsi sosial yang terbentuk
dalam zakat dan sedekah. Perilaku konsumsi Islam
berdasarkan tuntunan Al-Qur‟an dan Hadits perlu didasarkan
atas rasionalitas yang disempurnakan yang mengintegrasikan
keyakinan kepada kebenaran yang melampaui rasionalitas
manusia yang sangat terbatas ini. Tetapi, rasa ini akan
diperoleh setelah kita merasa ikhlas tanpa ingin memperoleh
balasan tersebut. Jadi, berbagi yang terpenting adalah ikhlas
karena Allah SWT, pasti akan memperoleh ganti dari
lainnya.12
Penelitian Ahmad Syahbuddin, dengan judul ”Analisis
Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian
Kendaraan Bermotor”. Hasil penelitian tersebut adalah 1)
Perilaku masyarakat petani kopi di desa Padang Cahya dalam
membeli kendaraan bermotor lebih cenderung karena gaya
hidup yang dipengaruhi pola penghasilan yang hanya satu kali
dalam 1 tahun. Pembelian kendaraan bermotor oleh
masyarakat petani kopi di desa Padang Cahya juga sebagai
persiapan turunnya keadaan ekonomi setelah musim kopi
12

Aldina Septiana, Perilaku Konsumsi Dalam Islam, Jurnal Dinar Ekonomi
Syariah, Vol. 1 No.1, Agustus 2016
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3.

selesai yang dapat dijual kembali dan juga sebaga alat usaha
seperti ojek manusia dan barang sayur-mayur. 2) Perilaku
masyarakat petani kopi di desa Padang Cahya belum sesuai
dengan perilaku konsumen dalam perspektif Islam karena
masyarakat lebih cenderung membeli kendaraan bermotor
untuk gaya hidup saja sedangkan dalam perilaku konsumen
dalam perspektif Islam seorang muslim tidak dikehandaki
membelanjakan hartanya secara berlebihan. 13
Penelitian oleh Fitria Ratna Wulan “Analisis Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi Konsumsi Rumah Tangga Dalam
Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil dalam penelitian ini adalah
1). Pengaruh pendapatan, tingkat pendidikan dan gaya hidup
terhadap konsumsi rumah tangga di Kecamatan Kedaton
Bandar Lampung secara parsial. a). Pengaruh Pendapatan
terhadap konsumsi Pendapatan berpengaruh signifikan
terhadap konsumsi di Kecamatan Kedaton. Variabel
pendapatan diperoleh hasil dengan nilai signifikan lebih kecil
dari alpha 0.05 % (0.000 <0.05 ). b). Pengaruh tingkat
pendidikan terhadap konsumsi Variabel tingkat pendidikan
berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap konsumsi di
Kecamatan Kedaton. Variabel tingkat pendidikan diperoleh
hasil dengan nilai signifikan lebih besar dari alpha 0.05 (
0.114> 0.05 ). c). Pengaruh gaya hidup terhadap konsumsi
Variabel gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap
konsumsi di Kecamatan Kedaton. Variabel gaya hidup
diperoleh hasil dengan nilai sinifikan lebih kecil dari alpa 0.05
(0.003 < 0.05). 2) Pengaruh pendapatan, tingkat pendidikan
dan gaya hidup terhadap konsumsi rumah tangga di
Kecamatan Kedaton Bandar Lampung secara simultan
Berdasarkan hasil uji penelitian dengan menggunakan teknik
analisis regresi linier berganda, dapat dinyatakan secara
simultan atau bersama-sama bahwa adanya pengaruh positif
dan signifikan dengan nilai signifikan sebesar 0.000 < 0.05.
3). Pandangan ekonomi islam terhadap konsumsi rumah

13
Ahmad Syahbuddin, “Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan
Pembelian Kendaraan Bermotor”. (Skripsi Jurusan Perbankan Syariah, Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)
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tangga di Kecamatan Kedaton Bandar Lampung. Kegiatan
pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kecamatan Kedaton
Bandar Lampung belum sesuai dengan pendapat Yusuf
Qardhawi yakni bahwa dalam konsumsi harus berperilaku
secara sederhana dalam artian jangan hidup tenggelam dalam
kemewahan, tidak membelanjakan harta untuk hal-hal yang
tidak bermanfaat (mubazir) dan tidak terlalu perhitungan atau
kikir dalam menggunakan harta, seperti tidak berlebihan.
Kemudian dari sisi pengeluaran konsumsi yang ada belum
terdapat kesesuaian antara pemasukan dengan pengeluaran
konsumsi.14
I. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan
(field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Penelitian lapangan adalah yang pencarian data serta
pengumpulan datanya dilakukan di tempat terjadinya
fenomena atau kasus tertentu terjadi.Penelitian kualitatif
adalah prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan
perilaku yang dapat diamati. 15 Penelitian ini akan terjun
langsung kelapangan guna memperoleh data yang berkaitan
dengan perilaku konsumsi masyarakat. Kemudian peneliti
akan menjelaskan dengan detail informasi yang di dapat dari
informan.
2. Sumber Data
Sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi
data primer dan data sekunder.
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dengan
survey lapangan yang menggunakan semua pengumpulan
14

Fitria Ratna Wulan, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Konsumsi Rumah Tangga Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. (Skripsi Jurusan
Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)
15
Margono, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT.Rineka Cipta,1997), 108.
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b.

data original. Data primer adalah data yang secara khusus
dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang
berjalan.16 Data primer merupakan data yang didapat dari
sumber pertama dari individu atau perseorangan.Data ini
bisa berwujud hasil wawancara, pengisisan kuisioner. 17
Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti
bersumber dari masyarakat desa Gedung Ratu Kecamatan
Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat
yang melakukan pembelian sepeda motor.
Data Sekunder
Data skunder adalah data yang diperoleh dari literatur
yang ada kaitanya dengan judul yang akan diteliti. Secara
singkat data sekunder adalah data yang telah
dikumpulkan oleh oleh pihak lain.

3. Subjek/Informan
Teknik pemilihan subjek/informan penelitian ini yaitu
dengan model purposive sampling (pengambilan sampel
secara bertujuan/penilaian). Penelitian dilakukan terus
menerus sampai mendapatkan hasil yang maksimal dan terkait
antara subjek/informan yang satu dan yang lainnya dimana
informannya adalah masyarakat Desa Gedung Ratu
Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang
Barat yang pernah melakukan pembelian sepeda motor secara
kredit yakni sebanyak 20 orang.
J. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling
strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian
adalah mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan teknik
pengumpulan data sebagai berikut:

16

Nur Achmad Budi Yulianto dkk, Metodelogi Penelitian Bisnis, (Malang
:Polinema Press, 2016), h.37.
17
Husein Umar, Metode Riset Bisnis, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,
2002), h.84.
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1. Observasi
Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu
proses yang tersusun dari berbagi proses biologis dan
pisokologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah prosesproses pengamatan dan ingatan. Tehnik pengumpulan data
dengan observasi, digunakan bila, penelitian berkenaan dengan
prilaku manusia proses kerja, gejala-geja alam dan bila
responden yang diamati tidak besar. 18 Menurut grayibah
observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai
“perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau
sesuatu”.Adapun observasi ilmiah adalah “perhatian terfokus
terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud
menafsirkan, mengungkapkan faktor-faktor penyebapnya, dan
menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.19 Observasi ini
dilakukan pada masyarakat Desa Gedung Ratu Kecamatan
Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat yang
melakukan pembelian sepeda motor.
2. Wawancara
Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar
informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat
dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode
Interview yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang
berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap
muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang
diberikan.20 Menurut Grabiayah wawancara dapat didefinisikan
sebagai “interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang
dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang
melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan
kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan
keyakinannya”21. Dalam penelitian ini peneliti melakukan
wawancara dengan menggunakan wawancara terstruktur artinya
18

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung:
Alfabeta Bandung, 2014), h.145.
19
Ezir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta : PT. Rajagrafindo
Persada 2010), h. 37-38.
20
Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi
Aksara 2007), h. 83.
21
Ezir, Metode Penelitin kualitatif …., h. 50.
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menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara
sistematis dan lengkap dalam pengumpulan data. Peneliti
melakukan wawancara dengan melakukan tatap muka secara
langsung yakni dengan masyarakat Desa Gedung Ratu yang
pernah melakukan pembelian sepeda motor secara kredit.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah
berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau
karya-karya monumental dari seseorang.22 Dokumentasi
dilakukan dengan mengumpulkan data-data mengenai hal-hal
yang akan diteliti dan dibahas, yang berhubungan dengan objek
yang akan diteliti yakni dengan cara pencatatan peristiwa dalam
berbagai bentuk, lalu mengambi gambar, foto dan lain-lain.
Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data
yang terkait dengan penelitian dalam bentuk data tertulis
ataupun data dalam bentuk gambar. Berbentuk gambar disini
yang dimaksud yakni gambar pada saat melakukan wawancara
dengan masyarakat Desa Gedung Ratu Kecamatan Tulang
Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat
K. Teknik Pengolahan Data
Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan
lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami,
dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dengan
cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan
kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola,
memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan
membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri
sendiri dan juga orang lain.
Analisis data menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu
metode yang dilakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan
yang dimulai dari pernyataan umum atau teori-teori menuju

22

Sugiyono.Metode Penelitian Bisnis. (Bandung: Alfabeta. 2010), h. 410-422.
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pernyataan-pernyataan khusus dengan penalaran. 23Dengan metode
ini, penulis mengambil kesimpulan dari pernyataan yang umum,
seperti teori-teori yang berkaitan dengan perilaku konsumsi.
Kemudian menuju pernyataan khusus, yaitu memaparkan keadaan
di lapangan, yang dimana penulis memaparkan mengenai perilaku
konsumsi masyarakat dalam pembelian sepeda motor.

23

Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, (Bandung: Sinar Baru,
1991), h. 6.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:
1. Perilaku konsumsi masyarakat dalam pembelian sepeda motor
secara kredit di Desa Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang
Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah mereka yang
membeli sepeda motor berdasarkan atas kebutuhan transportasi
yang digunakan untuk pergi bekerja, mengantar anak ke
sekolah, dan untuk pergi kepasar serta untuk jalan-jalan an
pergi bermain bersama teman-teman. Meskipun pada
umumnya pembelian secara kredit sepeda motor tersebut
banyak yang macet sehingga mengakibatkan sepeda motor
disita. Motivasi untuk membeli sepeda motor karena faktor
penjualnya yang pintar merayu, lihat iklan di sosmed dan
televisi, kemudian karena adanya biaya dan pekerjaan yang
memadai, kemauan pribadi maupun keluarga, dan juga karena
sifat yang mudah bosen pada suatu barang, sifat yang iri pada
sesama serta karena gaya hidup masyarakat itu sendiri. Ini
sesuai dengan teori Duesenberry dimana faktor konsumsi
dipengaruhi oleh selera rumah tangga dimana faktor
lingkungan berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi,
dimana masyarakat tersebut melihat lingkungan sekitar yang
rata-rata melakukan pembelian sepeda motor secara kredit
dimana akhirnya secara otomotis masyarakat tersebut
terangsang dari orang disekitarnya dan pada akhirnya
mengikuti pola konsumsi masyarakat sekitarnaya.
2. Tinjauan ekonomi islam terhadap perilaku konsumsi
masyarakat dalam pembelian sepeda motor secara kredit di
Desa Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik
Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah terdapat sifat
pemborosan, sifat yang bermewah-mewahan, sifat iri dan tidak
amanah. Karena pada dasarnya tujuan utama dari konsumsi itu
adalah ibadah. Oleh karenaitu, kepuasan seorang muslim tidak
didasarkan banyak sedikitnya barang yang dikonsumsi, tetapi
57
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didasarkan atas berapa besar nilai ibadah yang didapatkan dari
yang dikonsumsinya. Ini sesuai dengan teori konsumsi Islam
menurut Yusuf Qardhawi dimana dalam berkonsumsi harus
berperilaku sederhana artinya tidak boleh bemewah-mewahan
ataupun tidak boleh membelajakan harta dengan hal-hal yang
tidak bermanafaat atau biasa disebut mubazir.
B. Saran
Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, maka penulis
mengajukan beberapa saran yang dapat dinyatakan sebagai berikut:
1. Bagi masyarakat Desa Gedung Ratu Kecamatan Tulang
Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat agar lebih
memperhatikan tujuan dari konsumsi yang sebenarnya
menurut ajaran agama islam. Sehingga bisa memprioritaskan
mana barang yang dibutuhkan dan mana barang yang hanya
sekedar diinginkan atau hanya pemenuhan kepuasan.
2. Bagi peneliti berikutnya agar bisa dikembangkan lebihluas
lagi dari sudut pandang yangberbeda. Jika pada penelitian ini
hanya mengacu kepada perilaku konsumsi sepeda motor
secara kredit, semoga bisa dikembangkan kepada bagian
lainnya dan diharapkan bisa menambah referensi untuk jenis
penelitian-penelitian selanjutnya.
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